
  

Zápis 

z jednání Rady města Peček konané dne 21. 1. 2013 od 15.00 hod. na Městském úřadě 

v Pečkách.    

  

 

Přítomni:  Urban Milan, Ing. Krištoufek Karel, Paluska Milan, Horynová Šárka, Homan 

Martin, Ing. Zedník Petr, Mgr. Lenka Krúpová   

Ověřovatelé:  p. Šárka Horynová, Ing. Petr Zedník  

Zapsala:   L. Renková  

 

1. Zahájení 

 

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan Urban.  

 

3.Rada bere na vědomí: 

 

- Nabídky předložené bankovními ústavy týkající se výše úrokové sazby s tím, že Město 

Pečky na základě těchto nabídek z důvodu neekonomičnosti nebude zřizovat spořicí 

účet.  

- Informaci tajemníka o jmenování výběrové komise na obsazení pracovního místa 

„samostatný referent stavebního úřadu Pečky“.  

- Předloženou smlouvu o dodávce vody č. 1/2013 mezi Obcí Radim a Městem Pečky.  

- Koncepci materiálního rozvoje Základní školy Pečky v letech 2013-2019. 

- Rozvojový investiční plán MŠ Mašinka Pečky na rok 2013 – 2018  

- Zápis z jednání bytové komise ze dne 9. 1. 2013. 

- Informaci starosty ohledně výměny oken v Kulturním středisku Pečky dle Studie 

členění a barevnosti fasády, zpracovanou Ing. Arch. Pavlem Švandou, M. Sc a Janem 

Drškou 

- Vyúčtování příspěvků České křesťanské akademie místní skupiny Pečky  

- Informaci místostarosty Ing. Krištoufka o svozu BIO odpadu v roce 2013 – grafické 

znázornění svozu za rok 2012  

- Kriteria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Mašinka Pečky, školní rok 

2013-2014   

- Zápisy Dozorčí rady společnosti Pečecké služby s.r.o. ze dne 4. 12. 2012 a 8. 1. 2013  

 

4. Rada schvaluje:  

 

a) A stanovuje příspěvkovým organizacím města závazné ukazatele pro rok 2013.   

b) Čerpání  rezervního fondu Pečovatelské služby města Pečky tak, aby byl HV za rok 

2012 nulový.  

c) A doporučuje ZM ke schválení Dohodu o přechodu některých závazků a povinností 

vyplývajících ze smlouvy 09200111 o poskytnutí podpory uzavřenou mezi SFŽP ČR  

a Městem Pečky a Dobrovolným svazkem obcí Pečecký region. 

d) A doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a Dobrovolným 

svazkem obcí Pečecký region o bezúplatném převodu části kanalizace, která se 

nachází na katastrálním území obce Pečky.  

e) Prodloužení nájemní smlouvy do 30. 6. 2013 V. H. Pečky, byt č. 1 a prodloužení 

nájemních smluv do 31. 12. 2013 pro nájemce:  

- J. K., Pečky, byt č. 22,  

- K. K., Pečky, byt. č. 3,  



  

- M. K. Pečky, byt č. 21 

- K. V. Pečky, byt č. 11 

- K. K. Pečky 

- A. Š. byt č. 6.     

 

f) Revokaci usnesení RM ze dne 27.8.2012 bod č. 4 h) (zásady pro přidělení bytu 

zvláštního určení).            

g) Nové zásady pro přidělení bytu zvláštního určení v DPS v Pečkách, ul. Chvalovická 

1042 a chráněného bydlení ve Velkých Chvalovicích čp. 176, včetně jejich zveřejnění 

na stránkách města a v Pečeckých novinách.  

h) Podání návrhu na výkon rozhodnutí exekučního vyklizení bytu J. L.  

i) V souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim 

zákona na základě předložených cenových nabídek uzavření SOD mezi Městem Pečky 

a projekční kanceláří VODOS Kolín, s.r.o. Legerova 21, Kolín 3, na zpracování 

tendrové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby „Vodovodní přiváděcí řád Radim 

– Pečky“ v rozsahu prováděcí dokumentace včetně zajišťování autorského dozoru a 

pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.       

j) Plán hospodářské činnosti odboru správy majetku města a BH  na rok 2013 s tím, že 

v letošním roce bude plán předložen RM ke schválení v prosinci 2013.   

k) Uzavření SOD mezi Městem Pečky a Ing. Františkem Rulíkem, Ratenice čp. 236 na 

zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB) v souladu se zákonem č.  

318/2012 Sb., a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.   

l) Uzavření SOD na výměnu oken v čp. 139 v Pečkách, ul. P. Bezruče s firmou Josef 

Tichý – Petiss, Pečky, a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy.    

m) Revokaci usnesení ze dne 7. 1. 2013 bod č. 4 h), týkající se zadání veřejné zakázky 

„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ – I. etapa“ z důvodu přesunu zadání VZ v souladu 

se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.          

n) Uzavření mandátní smlouvy s AAA Zakázky, s.r.o. zastoupené Mgr. Šárkou 

Hájkovou, Praha 4, U Kamýku 284/11 a Městem Pečky, na zajištění organizace 

zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky stavební práce akce 

„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Pečky – I. etapa“ v režimu zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení za řešení při 

případném podání námitek a návrhů ze strany stěžovatelů a pověřuje starostu 

k uzavření této smlouvy.       

o) A jmenuje náhradníky členů komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek  

Stavební akce „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Pečky – I. etapa“. 

1. Ing. Zbyněk Votík, projektant  

2. Mgr. Věra Křížová, zástupce ředitele ZŠ  

3. Milan Paluska, místostarosta  

4. Ing. Petr Zedník, člen RM 

5. Ing. Václav Zavřel, vedoucí odboru výstavby   

p) A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemků na sídlišti v Pečkách – č. parc. 

2023/2 (7 m
2
), č. parc. 2023/3 (18 m

2
), č. parc. 2157/33 (58 m

2
) od spoluvlastníků 

Pavla Krejčího, Pečky 940 a Zdeňka Krejčího, Pečky 939.  

q) Poskytnutí finančního příspěvku ČKA MS Pečky na činnost na rok 2013 ve výši 

10.000,-Kč. 

r) Místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ 

Mašinka Pečky pro školní rok 2013/2014 v termínu 25. 3. 2013 a 27. 3.2013 v době od 

13.00 do 16.30 hod. v ředitelně MŠ Mašinka Pečky. 

s) Provedení kácení  5 ks stromů, topolů – sídliště, pozemek dle KN p. č. 2157/36 a 

2157/37 v k.p. Pečky firmou Jan Drahota, Lhotky 36, Kostelec n. Černými lesy a 



  

zároveň schvaluje  prodej dřeva téže firmě. Výše uvedené kácení je na základě 

Rozhodnutí č.j.2052-2/2012/Pok. vydaného Městem Pečky, odborem životního 

prostředí a vydaného souhlasného stanoviska MěÚ Kolín, odboru životního prostředí a 

zemědělství, jako věcně příslušného orgánu ochrany přírody pod č.j. OZPZ 61169/12-

gr.      

t) Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ na 

území města Pečky na rok 2013. V I. kole roce 2013 bude z FRB použita na půjčky 

max. částka ve výši 700.000,-Kč. Přijímání žádostí proběhne od 1. 2. 2013 do 28. 2. 

2013 na podatelně MěÚ Pečky. Komise FRB žádosti zpracuje a předloží je ZM ke 

schválení.  

5. Rada ukládá:  

 

1. Starostovi projednat s organizací VODOS Kolín, doplnění resp. úpravu Smlouvy  

č. 1/2013 o dodávce vody.  

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové  a ekonomicko- správnímu 

odboru M. Bahníkové využívat předložené koncepce ZŠ a MŠ při přípravě rozpočtů 

a plánovaných akcí na rok 2014-2018. 

3. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové předat právnímu zástupci 

Města Pečky veškeré podklady nutné pro vydání exekučního vyklizení bytu č. 2, 

Josefa Latty, Bačovská 88.  

4. Bytové komisi z důvodu vyklizení bytu č. 2 v Pečkách, Bačovské ul., řešit bytovou 

situaci nájemce Žanety Horváthové, Pečky, Bačovská 88.    

5. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové počkat s výměnou oken   

u Kulturního střediska po zpracování  PENB, seznámit stavební komisi s plánovanou 

akci „Výměna oken v KS Pečky“ a nechat zpracovat studii na výměnu oken  

a zhotovení fasády u KS dalším architektem.  

6. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zajistit vyvěšení domovního 

řádu v DPS Pečky a ve Velkých Chvalovicích.  

 

 


